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Forord 

Statens Serum Instituts mission er at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og 
medfødte sygdomme gennem forskningsbaseret overvågning, diagnostik og 
rådgivning. 
 
Statens Serum Instituts vision er at være en internationalt førende forsknings- og 
beredskabsorganisation, der styrker menneskers og dyrs sundhed. 
 
Den globale pandemi med SARS-CoV-2 har gjort behovet for at kunne arbejde med 
retvisende og tidstro data overordentlig vigtigt, da de menneskelige, 
sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af SARS-CoV2 infektion er betydelige. 
 
Nærværende rapport er udarbejdet på foranledning af bl. a. Danske Regioners 
midlertidige arbejdsgruppe vedr. COVID medicin og klinikledelsen på 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet v. ledende overlæge Åse Bengaard 
Andersen. Til analyserne er anvendt data fra Afdelingen for Infektionsepidemiologi og 
Forebyggelse, Statens Serum Institut.  
 
Jeg vil gerne takke overlæge Tonny Studsgaard Petersen, Klinisk farmakologisk 
Afdeling, Bispebjerg Hospital og farmaceut Birthe Riis Olesen for at være behjælpelig 
med at fremskaffe nødvendige medicindata, cand jur. Nanna Ferguson og cand. jur. 
Berit Schwartz samt lægefaglig direktør Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet med at 
fremskaffe de nødvendige tilladelser og Birte Obel for udarbejdelse og kritisk 
gennemgang af oplæg til rapporten. 
 
Det skal understreges, at resultaterne i nærværende rapport er deskriptive og de kan 
ikke anvendes til vurdering af, om monoklonale antistoffer er virksomme i 
behandling af COVID. 
  
 
27. februar 2022 
Niels Obel 
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Arbejdsgruppe 

Professor Niels Obel, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet, formand. 
Professor Jan Gerstoft, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet. 
Professor Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre 
Universitetshospital. 
Professor Isik Somuncu Johansen, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense 
Universitetshospital. 
Overlæge Merete Storgaard, Afdeling for Infektionssygdomme, Århus 
Universitetshospital. 
Professor Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk afdeling, Ålborg Universitetshospital. 
Overlæge Ole Kirk, formand for Dansk Selskab for Infektionsmedicin. 
Overlæge Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg 
Hospital. 
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Indledning 

De sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af Corona (SARS-CoV2 infektion) er 
betydelige og velkendte. Randomiserede studier har vist, at behandling med 
monoklonale antistoffer nedsætter risikoen for indlæggelse og død hos risiko-
patienter1. Det har været en udfordring for sundhedsvæsenet at omsætte den viden, 
som opnås i de videnskabelige studier, til retningslinjer for generel anvendelse af 
monoklonale antistoffer i real life og således få implementeret denne behandling 
hurtigt og effektivt. Ligeledes har det også været vanskeligt at forudsige behovet for 
monoklonale antistoffer i det danske sundhedsvæsen. 
Nærværende rapport har til hensigt at belyse: 

1) Hvor mange patienter må formodes at have behov for monoklonale 
antistoffer? 

2) Hvor mange af de patienter, der iht. retningslinjerne skulle have tilbudt 
monoklonale antistoffer, får dem reelt? 

3) Hvad er risikoen for hospitalisering og død i de (risiko)grupper, som forventes 
at blive tilbudt monoklonale antistoffer? 

4) Hvad er risikoen for hospitalisering og død i relevante risikogrupper afhængigt 
af, om patienterne har fået monoklonale antistoffer. 

Det skal understreges, at nærværende rapport ikke har til hensigt at vurdere, om 
kriterierne, som opstilles i vejledninger om COVID-19 behandling, er retvisende. 
Rapporten skal udelukkende ses som et eksempel på, hvordan data fra centrale 
registre kan anvendes til at udregne estimater for behovet for behandlinger med 
monoklonale antistoffer og hvem, der reelt får tilbudt behandlingen og estimater for 
hospitalisering og død for de (risiko)grupper, som er anført i retningslinjerne. 
  

                                                      
1 Early Treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Sotrovimab. N 
Engl J Med 385;21, November 18, 2021 
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Datakilder 

Til belysning af ovenstående spørgsmål er anvendt data fra: 
 
CPR registeret (fødselsdag, køn, udrejse og dødsdato). 
Landspatientregisteret (diagnoser, indlæggelsesfrekvens og –tider, procedurer). 
Den danske mikrobiologidatabase - MiBa: SARS-CoV2 test resultater for hele den 
danske befolkning. 
Det danske Vaccinationsregister: Vaccinationsstatus for hele den danske befolkning. 
Udtræk for medicin fra Medicindatabasen på Klinisk Farmakologisk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital 
  
Retningslinjer for behandling med monoklonale antistoffer 

Rapporten tager udgangspunkt i den vejledning, som er udarbejdet af en gruppe 
nedsat af Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSInf)2. Imidlertid har der været en 
mangelsituation af monoklonale antistoffer, der har gjort, at behandlingen i det 
væsentligste er givet til patienter med malign hæmatologisk sygdom, 
organtransplanterede (SOT) og patienter, som er behandlet med CD20 depleterende 
lægemidler.   
 

Definitioner 
SARS-CoV-2 infektion 
En person betragtes som inficeret med SARS-CoV-2 den dato, vedkommende første 
gang testes positiv for SARS-CoV-2 uanset testmetode. 
 
Vaccination 
En person betragtes som fuldt vaccineret 14 dage efter 2. vaccination. 
 
Følgende kategorier af højrisikopatienter er anvendt: 
 

1) Hæmatologisk malignitet: C810-969 

2) CD-20 antistoffer: 
Obinutuzumab (L01FA03) 
Rituximab (L01FA01) 
Ofatumumab (L04AA52) 
Ocrelizumab (L04AA36) 

3) Solid organ transplantation (SOT): defineret ved: Z 940-946, KJJC 00-20, KFQA, 
KDGD, KKAS10-20 

                                                      
2 
https://www.infmed.dk/site/tools/download.php?UID=cfe717ff7547b52d0bd4d9be67172acb56a8
0ccf 
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Statistiske metoder 

 Tid til hospitalisering og død efter positiv SARS-CoV-2 test 

Her regnes tiden fra den seneste af første dosis monoklonale antistoffer til 
hospitalisering (>24 timer), alternativt til død. Tiden censureres ved 8. februar 2022.  

I nærværende analyser indgår kun patienter, som er behandlet med Sotrovimab 
(monoklonalt antistof). 

Analyserne stratificeres på:  

 om patienten tilhører en af ovenstående 3 risikogrupper alternativt kategoriseres 
som ”Andre” 

 alder > og <= 65 år,  
 om patienten er testet positiv for SARS-CoV-2 før eller efter 1. januar 2022 
 om patienten er vaccineret 2 gang før positiv test for SARS-CoV-2 
 om tiden mellem positiv test for SARS-CoV-2 og administrationen af det 

monoklonale antistof er <= 3 døgn eller > 3 døgn. 
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Resultater 

Patientkarakteristika 
 
 Alle  Mal. Hæmatologi  CD20-antistof Organtransplantation (SOT) Andet 
Antal 1190 395 231 339 225 
Mænd 603 241 66 205 91 
Alder, IQR 56 (43-70) 69 (57-77) 46 (38-55) 50 (38-61) 56 (50-73) 
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Tid til hospitalisering efter behandling med monoklonale antistoffer 
 
Figur 1A. Tid til hospitalisering (>=24 timer) efter behandling med monoklonale 
antistoffer. 

 
Figur 1B. Tid til hospitalisering (>=24 timer) efter behandling med monoklonale 
antistoffer stratificeret på, om pt. er færdigvaccineret, rød, (14 dage efter 2. vaccine) 
eller ikke, blå. 
 

 
 



 

 Side 9

Figur 1C. Tid til hospitalisering (>=24 timer) efter behandling med monoklonale 
antistoffer stratificeret på, om pt. fik monoklonale indenfor et tidsvindue på 3 døgn fra 
første positive SARS-SoV-2 test.  

 
 
Figur 1D. Tid til hospitalisering (>=24 timer) efter behandling med monoklonale 
antistoffer stratificeret på, om pt. fik monoklonale i 2021 eller 2022 (bemærk tidsaksen 
går kun til 60 dage, idet der ikke kan opnås 90 dages estimater for 2022). 
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Figur 1E. Tid til hospitalisering (>=24 timer) efter behandling med monoklonale 
antistoffer stratificeret på risikogruppe. Patient med maling hæmatologisk sygdom, 
som modtag antiCD20 er kategoriseret under malign hæmatologi. 
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Tid til død efter behandling med monoklonale antistoffer 

 
Figur 2A. Tid til død efter behandling med monoklonale anistoffer. 

 
 
Figur 2B. Tid til død efter behandling med monoklonale antistoffer stratificeret på, om 
pt. er færdigvaccineret, rød, (14 dage efter 2. vaccine) eller ikke, blå. 
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Figur 2C. Tid til død efter behandling med monoklonale antistoffer givet hhv. 3 dage 
før og 3 dage efter positiv test.  
 

 
 
Figur 2D. Tid til død efter behandling med monoklonale antistoffer stratificeret på, om 
pt. fik monoklonale antistoffer i 2021 eller 2022.  
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Figur 2E. Tid til død efter behandling med monoklonale antistoffer stratificeret på 
risikogruppe. Patient med maling hæmatologisk sygdom, som modtag antiCD20 er 
kategoriseret under malign hæmatologi. 
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Tid til død afhængig af, om der er behandlet med monoklonale antistoffer 
 

Figur 3A. Tid til død i hele gruppen afhængig af, om der er behandlet med monoklonale 
antistoffer (rød linje) eller ikke behandlet (blå linje). Heri indgår kun patienter fra 
Region Hovedstaden, hvorfor antallet er mindre end i tabel 1. 
 

 
 
Figur 3B. Tid til død for risikogruppen malign hæmatologisk sygdom afhængig af, om 
der er behandlet med monoklonale (rød linje) eller ikke behandlet (blå linje). 
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Figur 3C. Tid til død for organ transplanterede (SOT) patienter afhængig af, om der er 
behandlet med monoklonale antistoffer (rød linje) eller ikke behandlet (blå linje). 
 

 
 

 
Figur3D. Tid til død for patienter behandlet med CD20-antistoffer afhængig af, om der 
er behandlet med monoklonale antistoffer (rød linje) eller ikke behandlet (blå linje). 
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Figur 4A. Antal personer, som ville være kandidater til behandling med monoklonale 
antistoffer i Region Hovedstaden (tilhører risikogruppen og er testet positiv for SARS-
CoV-2 i den respektive uge). Uge 101 er 1. uge i 2022 etc. 
 

  
 
Figur 4B. Fraktionen af patienter fra alle risikogrupper, der fik behandling med 
monoklonale antistoffer fordelt på uger. Uge 101 er 1. uge i 2022 etc. 
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Konklusion/svar på spørgsmål 

 
1) Hvor mange patienter må formodes at have behov for monoklonale 

antistoffer? 
SVAR: Som det ses i figur 4A var det estimerede antal individer i januar 2022, 
som tilhørte de tre risikogrupper (malign hæmatologisk sygdom, SOT og 
antiCD20 behandling) mellem 300-400 om ugen i Region Hovedstaden. 
 

2) Hvor mange af de patienter, der iht. retningslinjerne skulle have tilbudt 
monoklonale antistoffer, får dem reelt? 
SVAR: Som det ses i figur 4B er det kun omkring 20-40% af de patienter, som 
kandiderer til behandling med monoklonale antistoffer, som reelt får 
behandlingen. 
 

3) Hvad er risikoen for hospitalisering og død i de (risiko)grupper, som forventes 
at blive tilbudt monoklonale antistoffer? 
SVAR: Som det ses i figur 1 og 2, er risikoen for hospitalisering og død efter 
behandling med monoklonale antistoffer betydelig i disse risikogrupper – 
specielt for patienter med malign hæmatologisk sygdom. Det er 
bemærkelsesværdigt, at der stort set ikke ses forskel i hospitalisering og død 
afhængigt af vaccine og  tid fra positiv test til behandling, mens dødeligehden 
synes at være lavere i 2022 end i 2021. 
 

4) Hvad er risikoen for hospitalisering og død i relevante risikogrupper afhængigt 
af, om patienterne har fået monoklonale antistoffer. 
SVAR: Som det ses i figur 3 er risikoen for død større i de behandlede grupper 
end i de grupper, som ikke modtager behandling med monoklonale antistoffer 
efter en positiv SARS-CoV-2 test. Dette forhold er sandsynligvis et resultat af 
confounding, idet det må formodes, at de sværest syge patienter også er dem, 
som opfanges i systemet og henvises til og dermed modtager behandling. 

 


